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• Een sterke vrouw ! Wie kan haar vinden ? • 

( Spreuken, 31) 

In dankbare herinnering aan 

Anna Maria Konter 
(Annie) 

Geboren op 26 mei 1935 te Overdinkel. Getrouwd met 
Gerard Herkink op 30 oktober 1962. 
Overleden thuis, te Overdinkel, Kerkhofweg 63, op 6 okto
ber 2002. Na een plechtig gezongen Eucharistie- en uit
vaartviering begraven op de R.K. begraafplaats van de 
Gerardus Majella-parochiekerk op 1 1 oktober. 

Een eenvoudige, van gezelligheid houdende, voor ieder· 
een klaarstaande, meelevende, zichzelf wegcijferende, 
hartelijke lieve vrouw, moeder en oma is van ons heenge
gaan. Wij allen, haar man Gerard, haar beide zoons, Henk 
en Cor, haar schoondochters Mia en Karin, haar kleinkin
deren Meike,Tijn, Yfke en Laura, wij allen hadden een zéér 
grote plaats in haar hart. 
Ze volgde ieder van ons vol belangstellende liefdevolle 
interesse op onze levensweg. Ze heeft menig kaarsje bij 
Maria, thuis en elders, voor ons opgestoken. We beseffen 
meer dan ooit met hoeveel liefde en plezier ze voor ons 
heeft gewerkt en gezorgd. 
Als moeder, oma, parochieel ziekenbezoekster, gastdame 
en als trouwe medewerkster van de Gerardus-Processie, 
enz. deed iemand zelden of nooit tevergeefs een beroep 
op haar. In het parochiecentrum was ze 's maandags de 
altijd even hartelijke trouwe praatgrage gastdame. Hoe 
intens heeft ze genoten van haar vakanties met haar man 

Gerard, wandelen en fietsen op Texel of in Orente. Ze was 
leergierig, las de krant van A tot Z, volgde de nieuwsjour
naals, loste menig kruiswoordraadsel op. Zonder zelf aan 
sport te doen genoot ze van alle sportprogramma's op de 
TV en ging ze vaak naar het voetbalveld als supporter van 
Cor en anderen. Begin mei heeft ze moederdag nog 
gewoon gevierd. Kort daarop werd ze ziek. Niemand ver
moedde dat haar 67"• verjaardag de laatste zou zijn. Zelfs 
tijdens haar ziekte wilde ze zo graag doen wat ze beloofd 
had, bijvoorbeeld haar kleinkinderen ophalen u it 
Groningen, ol bezoekjes afleggen. De zomermaanden 
waren dit jaar zwaar en moeilijk, omdat ze steeds méér 
moest inleveren. Ook haar plannen voor de 30"• oktober, 
het a.s. 40-jarig huwelijksfeest met pa, temidden van kin
deren en kleinkinderen en de geplande vakantie erna, 
moest ze opgeven. In haar eigen woorden: "Ik ga op reis, 
niet samen met jullie, maar alléén". Het werd geleidelijk 
aan een pijnlijk besef voor haarzelf en voor ons. Klagen 
deed ze niet. Ze vroeg niet om zelfbeklag. Ze vond steeds 
dat de 'ander' vóór moest gaan. Veertien dagen voor haar 
dood vroeg ze bewust en vol geloof om het Sacrament van 
de Ziekenzalving. Getroost en gesterkt, moedig en dapper, 
maar intens verdrietig, begon ze zich klaar te maken voor 
de terugreis naar God toe, via de ziekenhuizen te 
Oldenzaal en Enschede. Zij was en bleef 'n geliefde 
patient. Toen medische ingrepen niet mochten baten, wilde 
ze dolgraag terug naar huis, naar haar eigen vertrouwde 
omgeving, om vandaar uit temidden van de intimiteit van 
haar gezin, de grote reis te beginnen. Zondagavond, 6 
oktober, ging onze allerliefste vrouw, ma en oma van ons 
heen. Moge zij rusten in vrede. 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en oprech
te medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke ma en oma. 

Familie Herkink 




